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Frame reflection lab
ontdek wat je denkt

Dr. Frank Kupper
Athena instituut
VU Amsterdam

Wie ben ik? Wat doe ik?
• bioloog, filosoof, theatermaker
• PhD Democratie van biotechnologie bij dieren
• Assistant professor of science communication
Mijn onderzoek en onderwijs
• Ontwikkeling van platforms, methoden, technieken om
gesprek over wetenschap&technologie vorm te geven
• Meningsvorming/ betekenisgeving emerging technologies
• Ontwikkeling van methoden voor speelse reflectie

Een ethische reflectie tool

Wat is het FRL?

Blended leeromgeving waarbinnen deelnemers op
een speelse manier reflecteren op diverse visies op
technologische ontwikkelingen in de maatschappij.
Deelnemers verwerven frame reflection –
De bewustwording van het eigen perspectief,
in relatie tot dat van anderen.
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Responsible research and innovation
•
•
•
•

Betrokkenheid van een variëteit aan actoren
Anticipatie van toekomstige impacts
Reflectie op onderliggende waarden en doelen
Aanpassingsvermogen van R&I systemen

Wicked problems
ontembare controverses

• Diffuse grenzen
• Onzekerheid over de feiten
• Onenigheid over de waarden
Hoe mensen deze problemen begrijpen en
beoordelen hangt af van hun manier van kijken
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gezondheid

vrijheid/ gelijkheid

leven

80% van de oplossing zit in de definitie
Diverse opvattingen resulteren in verschillende
'problem-setting stories'
Uit een vage en complexe problematische situatie worden
een aantal specifieke kenmerken en relaties geselecteerd
Elk verhaal is een specifieke manier om de wereld te zien

De twee functies van 'problem setting'
Een diagnose van wat het probleem is, bestaande uit een
coherente, selectieve verzameling kenmerken
Een voorschrijven van hoe het probleem moet worden
opgelost in de toekomst
Schön and Rein 1994: Frame reflection

Framing: betekenis geven
Posities in een controverse afhankelijk van: onderliggende
structuur van overtuigingen, percepties en waarderingen
Frames de perspectieven die actoren gebruiken om betekenis
te geven aan een complexe realiteit en daarin te handelen
"Framing is a way of selecting, organizing, interpreting and
making sense of a complex reality so as tot provide guideposts
for knowing, analysing, persuading and acting"
"Frames ‘create multiple social realities, interests, groups"
Schön and Rein 1994: Frame reflection
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Framing zelf ervaren
• Wijs met je vinger naar het plafond, volg met je ogen.
Terug naar je borst. Terug naar het plafond.
• Maak je een draaiende cirkelbeweging met je vinger.
Met de klok mee. Blijf met je ogen volgen.
• Ga door met draaien en kijken terwijl je je vinger naar
je borst brengt.
• Nu beweegt de vinger tegen de klok in. Hoe zo?

Frames zijn vaak
• aangeleerd
• verankerd
• ingebed in praktijk

Frame conflicten
veroorzaken impasses
en een rituele dans

Bewustwording van het eigen perspectief,
in relatie tot dat van anderen.

Frame
Reflection

• een beter begrip van de verschillende
bestaande perspectieven in een
maatschappelijke controverse
• blootleggen van onbewuste aannamen en
uitsluitingseffecten van bestaande
gewoonten en praktijken
• de mogelijkheid tot reframing:
het proces om tot een nieuw
geïntegreerd frame te komen.
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• Blended learning

Het frame reflection lab

• Vier videoverhalen: elk een ander maatschappelijk
perspectief op synthetische biologie
• Reflectie-workshop met speelse oefeningen en
discussie-opdrachten

De videoverhalen
• Gebaseerd op acht Nederlandse burgerpanels
• Semi-gescripte improvisaties
• Mix van authenticiteit, beleving, analyse

de mens
bepaalt

Christine de techneut

Walter de uitvinder

mens-tech
tegenover

Karin de skepticus

mens-tech
zijn één

de tech
bepaalt

Marlous de bionaut
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U-Storytelling

Wat is
synthetisch
e biologie?

Waar sta jij?

Wat is rol van synthetische biologie
in de maatschappij
van toekomst?

Welke ethische
benadering
moeten we nemen?

Wat is de relatie
tussen mens en
technologie?

Stap 1

Wat is synthetische biologie?

What is Synthetic Biology according to you?

http://youtu.be/
s2VpgQ2Ssoc
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Stap 2

Wat is rol van synthetische
biologie in de maatschappij
van toekomst?

Synthetic Biology & Our (Future) Society?

http://youtu.be/SP02TL31C1E
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Stap 3

Wat is de relatie tussen mens
en technologie?

Relationship Humans and technology?

http://youtu.be/ynKnmGIGJxk
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Waarde en aanname kaartjes

Technolo
gy is neutr
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free to cho
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Stap 4

Welke ethische benadering
moeten we nemen?

The ethical approach to synthetic biology

http://youtu.be/tMS3i-7NgVs

9

16/12/15

Hoe hebben we in kaart gebracht
wat het FRL doet..
Proefdraaien
• Synbio studenten
• SC studenten
• Middelbare scholieren
Evaluatie
• Workshop transcripts
• Exit surveys
• Learner reports

Wat levert het op?
• De videoverhalen geven vooral ruimte aan de
diverse bestaande perspectieven.
• Gaandeweg gaan deelnemers meer luisteren
• Stap voor stap wordt meer zichtbaar van de
achterliggende waarden en aannamen.

Ruimte voor perspectieven
(Voor)oordelen
Student A: “Wat waren hun visies ook alweer? Zij, de
natuurkundige [Christine], zij is...”
Student B: “Ze leek heel positief.”
Student A: “Ja duidelijk een ingenieur.” (…)
Student C: “Maar zij [Karin] was een beetje bang.” (…)
Student C: “Oké dus deze [Karin]…. [heeft] misschien een
gebrek aan kennis?”
Meer begrip
De sessie liet me zien dat… “onwetendheid niet de enige reden
waardoor mensen angstig voor deze technologie.” (Vrouw, 25,
Canada)
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Sporen van frame reflection
• Deze sessie daagde mijn aanname uit dat….
“iedereen dezelfde visie heeft op wat
wetenschap is en waar het toe dient.” (Vrouw,
21, VS).
• Ik realiseerde me…. “hoe vermengd
technologie en maatschappij echt zijn” (Man,
23, VS)

Yes, but..
• Te kort, te eenmalig voor diep leren
• Sterke afhankelijkheid van de facilitator
• Consensus of conflict?

Exit survey
During	
  this	
  session….	
  
	
  
1. Our	
  tasks	
  felt	
  clear	
  and	
  focused	
  
Yes

No

2. I	
  felt	
  free	
  to	
  explore	
  many	
  diﬀerent	
  ways	
  of	
  looking	
  at	
  the	
  topic	
  	
  
Yes

No

3. The	
  video	
  stories	
  made	
  the	
  societal	
  issue	
  of	
  syntheBc	
  biology	
  more	
  personal	
  for	
  me	
  	
  	
  
Yes

No

4. I	
  learned	
  to	
  imagine	
  other	
  peoples	
  viewpoints	
  during	
  this	
  workshop	
  	
  
Yes

No

5. We	
  created	
  new	
  ideas	
  together	
  by	
  collaboraBng	
  
Yes

No

6. I	
  felt	
  sBmulated	
  in	
  my	
  moBvaBon	
  to	
  acBvely	
  parBcipate	
  throughout	
  the	
  workshop	
  	
  
Yes

No

7. I	
  gained	
  more	
  insights	
  in	
  connecBons	
  between	
  issues	
  related	
  to	
  SynBio	
  	
  
Yes

No
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Exit survey
Please	
  ﬁll	
  out	
  the	
  following	
  sentences:	
  
	
  

Age:
Gender:
Hometown / country:
Halloween costume:
Education: BSc / MSc / PhD (Encircle)
Job:

	
  
During	
  this	
  session	
  I discovered that my own view on SynBio is…
	
  
	
  
The session challenged my assumption that…
	
  
	
  
The session showed me that I particularly value….
	
  
	
  
During the session I saw that other people value/ assume…
	
  
	
  
My view changed/ did not change into…
	
  
	
  
During the session I figured out that compared to others my view
is...	
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